W § 3 Uchwały Nr 60/IX/2017 pkt IV otrzymuje nowe brzmienie:
„IV Oferta powinna zawierać:
1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę
firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na
umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do
badania spółki,
2. oświadczenie firmy audytorskiej o:
- spełnianiu wymogów niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych
rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu
zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
- dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi
odpowiednie przeprowadzenie badania,
- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby rewidenta osoby wpisanej do
rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych
w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania –
przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność
oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a
nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz
świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych, tj.
cenę (netto, VAT, brutto) za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz
sporządzenie pisemnych sprawozdań o badanych sprawozdaniach finansowych, odrębnie
dla każdej spółki i sprawozdania skonsolidowanego oraz cenę łączną,
4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających
posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania czynności rewizji finansowej,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach
Akcjonariuszy WPRD S.A i Zgromadzeniach Wspólników ZWSE Białystok Sp. z o.o.
zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz
posiedzeniach Rad Nadzorczych,
7. warunki płatności,
8. informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w
spółkach z sektora energetycznego oraz budownictwa drogowego i energetycznego,
9. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

